
Leonie Cuenen
weduwe van Frans Honinx († 24/10/1999)

Gewezen bestuurslid K.V.L.V. ‘Ferm’ Grote-Spouwen, lid van Samana
Grote-Spouwen en van meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Grote-Spouwen op 11 april 1925 en aldaar thuis
zachtjes ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie op
21 februari 2022 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Lambertuskerk te Grote-Spouwen
op zaterdag 26 februari 2022 om 10.30 uur, gevolgd door de
bijzetting in de familiegra� elder op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan het rouwhuis,
Sapstraat 42, 3740 Grote-Spouwen vanaf 09.30 uur.

Gebedswake in de kerk, vrijdag 25 februari 2022 om 19.00 uur.

U kunt Leonie een laatste groet brengen in aanwezigheid van
haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B,
3740 Grote-Spouwen, vrijdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Jean en Annie Honinx - Pinsart
Philip (†) en Maggy Duchateau - Honinx
Jos (†) Honinx
Willy (†) en Lisette Merken - Honinx
Edmond en Anita Merken - Honinx
René en Nicole (†) Honinx - Brepoels en Marie-Louise
          en al hun kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet: haar schoonzus, neven en nichten
van de families Cuenen - Driesen en Honinx - Claesen.

Een warm woord van dank aan:
haar trouwe oppas Lisette Honinx,
haar huisartsen Els Forier en Eva Lambrechts,
haar kinesiste Marie-José Fagard,
haar thuisverpleging Angela, Delilah, Yentl en Anja,
haar steun en toeverlaat Anne Duchateau en aan allen die 
Leonie met liefdevolle zorgen en vriendschap omringd hebben.

Rouwbeklag: Familie Honinx - Cuenen
           Sapstraat 42 - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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Je moeder blij�  je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.
Lieve ma, rust zacht.
We weten dat er iemand op je wacht.


